
 AJJC wenst u veel sterkte en kracht in deze bijzondere 

tijden 

 
 
 
 
 
 

In het nieuws hoor je niets anders dan COVID-19. Er zijn wel lichtpuntjes, 

maar voornamelijk negatief nieuws. Veel strenge maatregelen zorgen voor 

een beperkte levensstijl. Juist door deze strenge maatregelen is Curaçao 

een van de koplopers als het gaat om de corona bestrijding. Wij mogen 

trots zijn op ons land en de regering, die tijdig heeft ingegrepen. Niemand 

vindt deze maatregelen leuk, maar juist door ons aan deze maatregelen te 

houden, kunnen wij deze strijd tegen corona met zijn allen aan.  

Als u vragen heeft, schroom u niet en neem contact met ons op. Samen 

staan we sterker dan alleen.  

 

Terugblik… 
 

 Zes stagiaires hebben vroegtijdig 
afscheid van AJJC moeten nemen 
i.v.m. COVID-19. Zij zullen hun 
onderzoek verder vervolgen in 
Nederland. Graag willen wij hen 
bedanken voor hun bijdrage aan 
AJJC en succes wensen met het 
vervolg van hun studie.  
 

 Ook  wil AJJC de stagiaires Kimberly 
Voges, Kimberly van Uytrecht en 
Guisaira de Lima bedanken voor 
hun bijdrage aan de AJJC de 
afgelopen 6 maanden.  

 

 Alle trainingen en voorlichtingen 
zijn tot nader order uitgesteld. Ook 
zijn de projecten waar AJJC aan 
meedoet uitgesteld i.v.m. Covid-19.  
 

Wat komt… 
 

 AJJC werkt tot 11 mei 2020 vanuit huis 
en is op een creatieve manier bezig om 
onze cliënten te blijven begeleiden, 
bovendien gaat onderzoek en 
rapportage zoveel mogelijk door. 
Nieuwe cliënten worden ook in 
behandeling genomen. 
 

 Wij vragen dan ook in deze bijzondere 
tijden aan onze ketenpartners voor 
medewerking, in welke creatieve vorm 
dan ook. 

 

 Het Veiligheidshuis zal gedurende deze 
periode haar werkzaamheden virtueel 
voortzetten. 

 

AJJC 
Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

EDITIE No. 29 Maart 2020 

 

Stichting AJJC Nieuwsbrief is een productie van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao 

Highlights… 
 

 Sinds 1 maart 2020 is er een nieuw bestuurslid, mr. Sixiènne 
Jansen bij AJJC aangetreden. Wij heten haar van harte welkom en 
wensen haar veel succes en plezier bij AJJC.  

 

 Vijf tips hoe je deze tijd het beste door kunt komen: 
o Blijf actief. Zowel fysiek als mentaal. Blijf jezelf uitdagen. 

Zorg dat het moeite kost, door deze moeite zal je beloond 
worden; 

o Geef jezelf korte (en/of lange) termijn doelen/taken; 
o Beperk jezelf met nieuwsberichten over Corona, maar blijf 

op de hoogte; 
o Hou ritme en verander weinig, werk doordeweeks hou 

weekend in het weekend; 
o Eet gezond en drink veel water. 

Voor meer tips en praktische informatie volg ons op facebook.  
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